6

ný
ra
Pio

MOZAIKA

Koncert Děti dětem | akce! (4)
Oddílová přání v roce 2019 | Podpora oddílů (8)

únor
2019

Barel a mimozemšťan | Právní posilovna (18)

Melodie rozezvučela
České Budějovice
Téměř padesátka soutěžních vystoupení
byla k vidění v sobotu 12. ledna v Českých
Budějovicích v republikovém finále soutěže
Melodie. Jde o součást Pionýrského Sedmikvítku, která je zaměřena na interpretační, instrumentální a autorskou tvorbu
jednotlivců i hudebních formací bez ohledu
na hudební žánr a styl (kromě folk a country, kterým je věnována Dětská Porta). Vystoupení střídalo vystoupení, malí i velcí
soutěžící zpívali a hráli, jak nejlépe dovedli,
publikum v obecenstvu se bavilo a každého
odměnilo potleskem. Od minulého ročníku
vzrostl počet soutěžících prakticky ve všech
kategoriích. Nejobsazenější byla letos kategorie ZB, v níž své umění předvedlo osm
zpěváků a zpěvaček ve věku 11 až 14 let.
Prvenství vybojovala Martina Zadražilová,
která se zpěvu věnuje pouhých pět měsíců.
Premiéru si v roli porotkyně odbyla Anna
Mindlová, která se mnoho let účastnila českých i mezinárodních pěveckých soutěží.
„Konečně jsem si to mohla vyzkoušet i z druhé
strany a je to zajímavá zkušenost. V mnoha
případech jsem byla nervózní za soutěžící,“
podotkla Anička, která studuje a pracuje
i na ústředí Pionýra. Její dva kolegové Roman Ondrušek a Jaroslav Hnízdil jsou ostřílení porotci, kteří mají s Melodií zkušenost.


Mirka Tolarová

mozaika 6/2019
mozaika 6/2019
Foto na titulu: Jakub Kořínek
Děti dětem 2019

Akční start roku
Mozaika, kterou právě máte v ruce, sice nemá mnoho stránek, ale dočtete se v ní o spoustě akcí.
Jsou tu zprávy ze dvou finále Pionýrského Sedmikvítku (Melodie a Folklorní tance), upoutávka
na Clonu, do které jde ještě stále do konce měsíce přihlásit fotky a videa, nechybí pozvánka
na největší vzdělávací akci Pionýra – Kamínka. A nebyla by to únorová Mozaika, kdybyste se
tu nedočetli o koncertu Děti dětem a také o Ledové Praze – i když té se budeme podrobněji
věnovat hlavně v příští Mozaice.
Najdete tu ale samozřejmě i další informace a náměty. Například inspiraci na tvoření s nejmenšími dětmi, anebo třeba Právní posilovnu, kterou byste si určitě měli přečíst před cestou
na zimní tábor. Zkrátka listujte, čtěte, a když budete mít pro redakci Mozaiky nápady nebo
připomínky, určitě si je nenechávejte pro sebe – pište na mozaika@pionyr.cz

Kdo šetří, má za tři!
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Chcete ušetřit za energie v klubovnách a základnách?
Nezapomínejte na projekt Společná energie.
Více informací najdete na www.pionyr.cz
v části Pro členy / Benefity / Společná energie

Chceme pomáhat?
Máme příležitost!
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Zimní ptáček – rukodělka
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Jak na tom jsme?
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Ledová Praha 2019
Tématická fotostránka
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KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
15. 2.* / 16. 3.**		Pionýrský Sedmikvítek
Holešov
Výtvarná činnost		

PS Dr. M Očadlíka
Holešov a SVČ TYMY

28. 2.*		Pionýrský Sedmikvítek –
– Clona

Plzeň

Plzeňská KOP

15.–17. 3.		Modelářský víkend
		

Mladá
Boleslav

1. PTS Táborník MB a PS
Modelářské centrum

15.–17. 3.		Florbalový víkend
		

Mladá
Boleslav

PS „PC Florbalová
akademie MB“

23. 3.

Pionýrský Sedmikvítek –
– Divadlo

České
Budějovice

Jihočeská KOP

6. 4.

O Putovní pohár
Zlaté růže

Jindřichův
Hradec

Jihočeská KOP

Praha

Pionýr (ÚPVC)

12.–14. 4.	Kamínka 2019
15. 4.*

Pionýrský Sedmikvítek – 	Kroměříž
Literární část

Olomoucko-zlínská KOP

3. – 5. 5.

Airsoftový víkend

Mukařov

1. PTS Táborník MB

15. 5.

Český den proti rakovině

celá ČR

Liga proti rakovině

17. 5.–19. 5.

Pionýrský Sedmikvítek – 	Kroměříž
– Dětská Porta

Olomoucko-zlínská KOP

18. 5.

Český pohár v ringu
		

Mladá
Boleslav

1. PTS 			
Táborník MB

5.–7. 6. 2020

RESET

Brno

JmKOP

*Termín pro zaslání prací / ** Slavnostní vyhodnocení

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Zážitkový kurz k rozvoji sociálně psychologických dovedností
25.—28. 4.

Přerov (pro moravské KOP)

ÚPVC

Bližší informace najdete na Přihlašovně.
Mozaika Pionýra – vydává Pionýr, z. s. pro svou vnitřní potřebu. | Uzávěrka tohoto čísla: 15. 1. 2019 (15. den předchozího měsíce) |
Kontakty: Pionýr, Senovážné nám. 977/24, Praha 1, PSČ 116 47, tel.: 234 621 299; 777 248 720; fax: 224 215 101; e-mail: mozaika@pionyr.cz.
Aktuální informace o spolku Pionýr poskytujeme též na internetu: www.pionyr.cz. | Textové příspěvky přijímáme ve formátech souborů
.doc nebo .rtf, foto v dostatečném rozlišení pro tisk (300 ppi – pro použití v tisku ve velikosti 1 : 1). | Odpovědný redaktor: Jakub Kořínek.
Grafická úprava: Matěj Feszanicz. | Tisk: BOFTISK Nymburk. | Distribuce: Postservis. | V evidenci periodického tisku evidováno
pod číslem MK ČR E11046, ČÍSLO ISSN 1213-4686. | Vydáno díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zpravodaj je neprodejný.
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Koncert Děti dětem byl hodně povedený pokus
Proč pokus, když jde o akci s více než dvacetiletou tradicí? Přece proto, že se celý koncert nesl v duchu pionýrské chemie – od vchodu
do sálu, až po závěrečné vystoupení. Ale hezky od začátku…
Koncert Děti dětem už podvaadvacáté
uspořádal Pionýr ve spolupráci s Nadací
Dětem 3. tisíciletí v sobotu 2. 2. 2019
v Kongresovém centru Praha. Začátek koncertu byl tradičně v 18.00, ale jak to při
takových akcích bývá, v místě jeho konání
byl cvrkot už několik hodin předtím. Když
se sál začal plnit dětmi a jejich vedoucími,
bylo už vše připraveno a vystoupení odzkoušená. Při příchodu dostali všichni list
papíru, na kterém byla z jedné strany periodická soustava prvků, jakou známe ze
školy, a z druhé strany ta pionýrská, která
byla součástí letošní novoročenky našeho
spolku. A s pionýrskými prvky se děti setkaly i během koncertu samotného.
Matěj Rychlý, který celým večerem provázel, totiž společně s dětmi luštil tajenku.
Nejprve jim vždy dal na výběr z několika
prvků – a každý skrýval otázku. Když děti
odpověděly správně, dostaly písmenko
do tajenky. Dlouho se ale zdálo, že tajenka
nebude vůbec dávat smysl, dokud nedostaly poslední nápovědu, že mají každé
písmeno posunout v abecedě o jedno dopředu. A ejhle, už tu byl výsledek: CHEMIE.

Tím hlavním jsou ale na koncertu Děti dětem hudební a taneční vystoupení soutěžících Pionýrského Sedmikvítku. Pódiem
proto opět vířily zářivé taneční kostýmy
doprovázené moderní hudbou například
při vystoupeních taneční školy Aneri nebo
souboru Happydance, střídaly je klidnější
písničky třeba v podání dívčí skupiny Andromeda i rockové pecky kapely Out of
Nowhere, na lidovou notu zahrál valašský
soubor Malá Rusava nebo droboučké duo
Jenda Vilánek a Lucka Zdeňková, kterým
publikum věnovalo potlesk jako skutečným superhvězdám.
Skutečná pionýrská chemie se ale neukrývá ve vtipné tabulce nebo tajence,
ale v těch okamžicích, kdy jsme spolu
a je nám dobře, cítíme společnou energii, která nás nabíjí. Přesně o takovou atmosféru se na závěr postaralo společné
zpívání, kterému z pódia veleli zpěvák
Karel Smeykal a zpěvačky Neroli a Zuzka
Sakařová, zatímco plný sál jim dělal impozantní sbor.
Ke koncertu Děti dětem ovšem patří i významní hosté a letos mezi nimi vahou své

Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a přehlídkou vybraných
vystoupení Pionýrského Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže,
které se každoročně účastní několik tisíc dětí. Mezi soutěžními oblastmi
(Melodie, Divadlo, Tanec, Dětská Porta, Výtvarné činnosti, Clona – film, foto,
video, Folklórní tanec a Literatura) si každý může najít tu svou, ve které se chce
poměřit s vrstevníky.
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funkce jednoznačně vyčnívala ministryně
financí Alena Schillerová. Nepřišla mezi
nás ale jen jako formální host, spolu s 1.
místopředsedkyní Pionýra Darinou Zdráhalovou a prezidentem nadace Dětem 3.
tisíciletí Michalem Pokorným se zhostila
předávání Putovních pohárů předsedy
vlády ČR, které je důležitou součástí
koncertu Děti dětem už od samého počátku. To ale nebylo všechno, zapojila
se i do udělení nejvyššího pionýrského
vyznamenání. Křišťálovou vlaštovku předala Marcele Hrdličkové z Chropyně.
(Blahopřejeme!) A co paní ministryně
říkala na akci samotnou? Výmluvná byla
její věta hned po příchodu na pódium:
„Tolik dětí jsem asi ještě nikdy pohromadě
neviděla!“
Závěrem musíme zmínit i přestávku v programu, ke které každoročně patří oceňování pionýrských dobrovolníků. Letos šlo
hlavně o pořadatele postupových kol pionýrských soutěží. O tom, kdo a za co byl
oceněn, si ale více přečtete v příští Mozaice.
Jakub

akce!
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Novými držiteli
Putovních pohárů
předsedy vlády ČR jsou
Folklórní soubor Malá
Rusava z Bystřice pod
Hostýnem (Folklórní
tanec), Pionýrská
skupina Nepomuk (Výtvarné
činnosti), Dům dětí
a mládeže Český Krumlov
(Dětská Porta), Pionýrská
skupina Čestice Podlesáci
(Melodie) a Středisko
volného času TYMY Holešov
(Tanec).

Záštitu nad koncertem převzal Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR., Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy a Mgr. Václava Klaus,
předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkujeme!
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sedmikvítek

SEDMIKVÍTEK – CLONA
Dovolím si říct, že neexistuje oddíl, kde by nebyl jediný človíček, který by neměl chytrý telefon s fotoaparátem. Ať už je to dítě,
instruktor nebo vedoucí. A jistě na svých výpravách a akcích fotíte nebo natáčíte videa. Možná pro zaznamenání vzpomínek, pro
propagační účely nebo vás to prostě baví…
Pionýrská soutěž Clona je přímo pro takové
fotografie a videa stvořená. Ano, Clona
není jen pro fotografy, ale soutěžit můžou
i videa. Účast v soutěži je jednoduchá. Je
potřeba vyplnit přihlášku, vybrat patřičnou
kategorii, kam snímek patří, a v případě videa vybrat ze správné kategorie videí. Pak
vyplněnou přihlášku v termínu poslat.

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Fotky tisknout a posílat již dávno nemusíte. Žijeme přeci v době elektronické, a tak
i přihlášené fotky a videa můžete posílat
elektronicky. Samozřejmě je možné fotografie vytisknout a poslat, taktéž videa zaslat na CD nebo DVD. Oboje v označené
obálce „CLONA“ na adresu Pionýr z.s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra, Dítětova

192/9, 312 00 Plzeň. Preferovanou cestou
jsou elektronické přihlášky, naskenovanou
přihlášku zasílejte na emailovou adresu
clona@plzenskypionyr.cz. Uzávěrka přihlášek je 28. února. Soutěžní snímky můžete
posílat přes úschovnu nebo leteckou poštu.
Videa můžete také publikovat na YouTube,
v tomto případě v přihlášce uveďte přesnou
adresu na video.

KATEGORIE SOUTĚŽE
I letos můžete soutěžit ve fotografických
kategoriích Pionýrský úsměv, Schůzky, Příroda a životní prostředí, Tábory - výpravy
a Místo, které mám rád. Celkem může
jeden autor přihlásit deset soutěžních
snímků, přičemž v jedné kategorií může
mít přihlášené tři snímky. V případě série

fotek je každá série považována za jeden
příspěvek. Kategorie pro videa jsou Gag –
humor v délce do 10 minut, Kronika – dokument v délce do 30 minut, Volnočasový
život dětí a mládeže v délce do 45 minut
a Volné v délce do 15 minut. Maximální
počet příspěvků od jednoho autora jsou
tři videa.
Pionýrská Clona není určená jen pro vedoucí a instruktory, ale také pro děti
a mládež – vždyť máme i „odborky“ pro
fotografy (Mozaika září 2018)… Celé znění
pravidel soutěže a přihlášku naleznete
na webu www.pionyr.cz/clona.
Vojta „Hipík“ Horváth
Ilustrační fotografie
z předchozích ročníků Clony.

Uzávěrka
přihlášek je už
28. 2. 2019!

Tak na nic nečekejte,
prolistujte alba a složky
a posílejte!
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FOLKLORNÍ TANCE POPRVÉ V HOLEŠOVĚ
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Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 13. ledna 2019 zúčastnilo celorepublikového finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti
Folklorní tance. Letos se toto finále poprvé konalo v Holešově. Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám,
folklorním souborům, SVČ a domům dětí a mládeže atd. Finále organizovala PS dr. M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ TYMY
Holešov. Organizátoři převzali štafetu z Vysočiny, kde se konaly předešlé ročníky.

Finále soutěže se zúčastnilo celkem pět
vysílajících folklorních souborů se sedmi
pásmy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
– mladší a starší děti. Některé soubory si
přivezly také svoji vlastní muziku, jiné soubory zaujaly nápaditostí svých pásem, pěveckými a také tanečními výkony. Diváci
oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem. Pětičlenná porota byla složena
z odborníků na folklor. Zasedla v ní paní
Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva
Zehnalová, pan Jiří Jablůnka a pan Michal
Minář. Porota neměla vůbec jednoduchou
úlohu. V mladší kategorii nakonec získaly
zlaté medaile děti z Bartošova dětského
souboru ze Zlína a stříbrné medaile si odnesl domácí soubor Zrníčko. Ve starší kategorii se na 1. místě umístila Malá Rusava
z Bystřice pod Hostýnem s „Metlovým tancem“ a Křenováček z Křenovic od Slavkova

s pásmem „K muzice nepudu.“ 2.
místo obsadil Bartošův dětský soubor ze
Zlína s pásmem „Halekačky“ a na 3. místě
se umístila dvě pásma – Malá Rusava
„Na pastvě“ a Jabloňka z Martinic s pásmem „Klapy klap ve mléně“. Všechny soubory získaly kromě medailí také diplomy,
hodnotné ceny v podobě deskových her,
plyšáka a také drobné upomínkové předměty od města Holešova. Při závěrečném
ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase.
Tři soubory (Malá Rusava z Bystřice pod
Hostýnem, Bartošův dětský soubor ze
Zlína a Křenováček z Křenovic u Slavkova)
byly porotou nominovány na Putovní pohár předsedy vlády ČR. Porota také doporučila soubor Malá Rusava na reprezentaci folklorních tanců na koncertě Děti

dětem, který se bude konat 2. 2. 2019
v Kongresovém centru v Praze. Celou
soutěž folklorních tanců provázel také
pionýrský psí maskot, který nechyběl při
úvodním nástupu, v průběhu soutěže držel
všem soutěžícím „tlapky“ a také asistoval
při předávání medailí. Pro děti jsme
na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága
RadekRa.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této soutěže, děkuji
také MŠMT a městu Holešov za finanční
a materiální podporu. Poděkování si zaslouží také všichni diváci, rodiče a další
hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru.
Velké poděkování patří také porotě, zvukařům a moderátorce Kamile Polákové.
Jsem moc ráda, že se tato celorepubliková
soutěž ve folklorních tancích v Holešově
letos konala. Pevně věřím, že se k nám
soubory budou rády vracet i v příštích letech. Unikátní na této soutěži je, že se zde
setkají soubory z různých oblastí a také to,
že si děti odváží od nás medaile, což při
těchto soutěžích nebývá obvyklé. Všechny
srdečně zveme na folklorní tance v lednu
2020!
Mg. Jarmila Vaclachová,
vedoucí PS dr. M. Očadlíka Holešov
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PODPORA ODDÍLŮ

ODDÍLOVÁ PŘÁNÍ SE BUDOU PLNIT I V ROCE 2019

Je to tady! Program podpory pravidelné oddílové činnosti je vyhlášen i pro letošní rok.
Podrobné informace, jako například kdo, o co a jak může žádat, najdete na
www.pionyr.cz v části Pro členy (Hospodaření / Dotace – aktuální informace). A jestli
ještě nevíte, na co takovou podporu nejlépe využít, tady je inspirace – další várka
příkladů z loňského roku.

Fashion a oddílová paměť
Již delší dobu jsme uvažovali o tom, že pro všechny členy našeho
oddílu pořídíme nová trička. Nechali jsme na ně umístit nejen
oddílový znak, ale též ten pionýrský. Program podpory pravidelné
činnosti nám tak dal velký impuls k tomu, k čemu bychom se
jen tak nerozhoupali, i pěkný dárek na vánoční výpravě. Za další
prostředky jsme nechali vyrobit kroniku a také zakoupili základní
vybavení a barvy k technice „Gelli plate“. Pomocí ní jsme s dětmi
vyráběli nádherná vánoční přání a v budoucnu chceme zdobit
i listy se zápisy v nové kronice. Byli jsme překvapeni, že tahle
rukodělka u nás zaujala i odrostlejší náctileté chlapce.
Neměli jsme problém rozhodnout, o co si zažádat, ani sepsat projekt, ale výběr a komunikace s dodavatelskými firmami se nám ne

zcela dařila, a tak jsme trnuli do poslední chvíle, zda k nám faktury
a samotné zboží v pořádku a v daném termínu dorazí.
Každopádně jsme moc rádi za podporu a již spřádáme plány
na další projekt v roce 2019.
Roman Valenta, 7. PS Borač

zpestření činnosti dvou oddílů
Materiál, který jsme pořídili z této dotace, jsme využili v klubovně, v níž se schází naše dva oddíly: všestranně zaměřený Trilobit vedený Markétou Fraitovou a „můj“ oddíl, směrovaný hlavně
na šachy, ale nejen na ně. Pomohlo nám to ke zpestření a oživení
činnosti obou kolektivů dětí.
Výsledkem byl vyšší zájem spoluobčanů, ale hlavně dalších kamarádů, kteří často navštěvovali naše schůzky a akce. V průběhu
roku jsme dokonce některé z nich zaregistrovali jako nové členy.

Mirek Maršálek, PS Jince

Dětský muzikál a koncert
„Heal the World“
Mimo tábornické činnosti se zaměřujeme také na hudbu a divadlo. Připravujeme muzikálová vystoupení, kde se sejde na jevišti
řada malých herců, zpěváků i tanečníků. Jenže nestačí jen připravit texty, choreografie, kostýmy, kulisy, písničky… Důležitou otázkou jsou finance na pronájem sálu. Proto nám příspěvek na činnost značně pomohl. Děti měly více času trénovat přímo na jevišti
a patřičně si to užily, stejně tak jako dospělí i dětští diváci, kterých
naše představení shlédlo během roku určitě více než tisíc.
Každoročně na jaře také pořádáme koncert dětí, které se u nás učí
hrát na hudební nástroje. Témata jsou různá. Letos jsme vybrali termín 22. dubna a k němu zvolili téma Heal the World. Na pódiu se
sešlo přes sedmdesát malých muzikantů (současně), kteří společně
secvičili a zahráli řadu národních písní z různých zemí a v různých
jazycích. Díky příspěvku jsme mohli využít služeb profesionálního
zvukaře. Závěrečná skladba Heal the World od Michaela Jacksona
pak nenechala jedno oko suché.
Zuzana Del Favero, 32. PS Galaxie
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PODPORA ODDÍLŮ
Nákupy pro deset oddílů
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Podporu celoroční činnosti jsme moc rádi využili, jelikož máme
deset různorodých oddílů a pět kluboven. Příspěvek jsme použili
na nákup airsoftových zbraní a příslušenství, abychom je mohli půjčovat nováčkům. Také se nám podařilo nakoupit míče, floorbalky
a další materiál pro sportovní oddíly. Tábornickým oddílům jsme
pořídili stan a vařiče. Nejvíce jsme pořídili kreativního materiálu,
protože pastelky, fixy, papíry i lepidla potřebují nejen rukodělné
oddíly, ale všichni neustále, pro rozvoj kreativních oddílů jsme si
pořídili plotter. Tyto prostředky nám v mnohém pomohly a díky nim
jsme se mohli věnovat více dětem. 
Ruda Zeus, PS Dravci

Oslava 20. let v ýročí oddílu
Díky dotačnímu programu na pravidelnou oddílovou činnost jsme
v polovině června velkolepě oslavili 20 let od našeho založení.
Na oslavu jsme zorganizovali hru po Modřicích pro veřejnost, kde
jsme představili naše pravidelné akce. Odpoledne jsme zakončili
na faře, kde jsme promítali fotky, nakrojili krásný dort, zahráli si
hry a pokecali s rodiči i veřejností o naší činnosti. K výročí jsme
také vydali knížečku o celých dvaceti letech činnosti a Pionýru,
kterou jsme rozdávali nejen na oslavě, ale i široké veřejnosti.
Pavla Pokorná, PS Brabrouci

Sport přilákal nové členy
Z příspěvku jsme pořídili rakety na badminton a malý dětský KinBall. Díky sportovním aktivitám venku se k nám přidaly další děti
a rozrostli jsme se o osm členů. Při hraní KinBallu na hřišti s námi
hráli i jiné děti a rodiče a všichni si chválili, jak je to super, že to
ani neznají, že si děti vyzkouší spoustu nových věcí.
Když jsme projekt připravovali, měli jsme hned jasno, co chceme.
Náš oddíl funguje druhým rokem, a tak pořád potřebujeme
spoustu věcí. Trochu složitější bylo hledání, kde věci koupit, kolik
budou stát, najít výrobce či distributora, u kterého vezmeme vše
najednou.
Ale na konci všeho bylo sportovní vybavení, které můžeme využívat na schůzkách a akcích a které nám pomáhá v další propagaci
naší činnosti. Ve druhém roce naší činnosti se blížíme počtu třiceti
členů a to vůbec není špatné, že?
Martina Franková, 2. PS Julia Fučíka Kroměříž, oddíl Zárybáci

V ýbava pro brannou činnost
Díky programu podpory pravidelné oddílové činnosti jsme měli
možnost investovat do nových pomůcek na oddíl. Díky informační ceduli a letákům se o nás a naší činnosti více ví. Mohli
jsme nakoupit vysílačky a také několik nových erárních zbraní pro
naše nováčky k zapůjčení, než si pořídí vlastní výbavu. Již jsme
měli možnost zbraně otestovat a všichni si je velmi pochvalovali.
Pořídili jsme také sadu laserových pistolí, takže můžeme trénovat
taktiku a strategii boje v okolí klubovny (což dosud s našimi zbraněmi nešlo), takže jsme v okolí více vidět, ale hlavně slyšet, za což
jsme rádi, protože se nám takto povedlo získat další nováčky.
Objednali jsme také potisk oddílových triček. Už se těšíme, až je
užijeme při slavnostním přijímání nových členů.

Pokud budeme moci, určitě se znovu přihlásíme, už máme několik
nápadů, které bychom mohli díky této podpoře příště realizovat.
Lucie Bauerová, 63. PS Sosna Praha 8

MOZAIKA
MOZAIKAPIONÝRA
PIONÝRA

20182/
2019 / 10
6

10

POMOC

CHCEME POMÁHAT? MÁME PŘÍLEŽITOST!
KVĚTINOVÝ DEN
Je asi nejstarší, nejznámější a velmi prestižní sbírková akce probíhající v ulicích
měst a obcí po celé republice. 15. května
2019 se uskuteční již 23. ročník.
Jedná se o jedinečnou příležitost pro pionýrské kolektivy, jak přispět dobré věci a vést
své členy k hodnotám dobročinnosti a solidarity. Pionýr je tradičním partnerem sbírky
a na účet Ligy proti rakovině se mu podařilo v posledních letech přispět částkou přes
15 000 000 korun!
Všem zapojeným děkujeme!

Jak květinový den probíhá?
Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice)
nabízejí oranžové kytičky (představující
měsíček lékařský) se špendlíkem na připevnění a stužkou za minimální příspěvek
20 Kč. Zároveň předávají každému, kdo si
kytičku zakoupí, leták se základními informacemi o LPR a boji proti rakovině. Vaky

s vybranými penězi jsou po skončení sbírky
předány na pobočky České pošty, která
odešle peníze na účet LPR.

Co se od nás očekává?

nýry i na pohled. Toto je
opravdu skvělá příležitost
k zviditelnění, přestože
hlavní cíl je jiný.

Iniciativa – Nejpozději do 10. března
2019 je třeba váš oddíl písemně přihlásit
k účasti – sbírat můžete nejen v bezprostředním okolí, ale i ve vedlejším městě,
kam lze dojet.
Pomoc – 15. května 2019 vyjdeme do ulic
a prodejem kytiček podpoříme boj proti
rakovině – kytičky mohou samostatně prodávat pouze osoby starší 15 let (lze získat
omluvenku do školy, která bývá respektována).
Zpětná vazba – Do jednoho měsíce po akci
je třeba zaslat zpět zbylý materiál, protokoly s počty prodaných a vrácených kytiček
a potvrzení z České pošty o výši vkladu.
Být pionýry – Být pionýrem skutky je
důležité, nezapomeňme ale být pio-

ZDRAVÁ PIONÝRSKÁ KREV
aneb jsem dárcem, protože …proč ne?

Mezi pionýry jsou desítky pravidelných dlouholetých dárců, někteří už mají za sebou přes sto odběrů. Podstatou projektu Zdravá
pionýrská krev je získávání nových dárců propagací dárcovství krve, krevních složek a nově i kostní dřeně.
Staňte se dárcem krve!
Staňte se dárcem krevní plazmy!
Staňte se dárcem krevních destiček!
Vstupte do Českého národního registru kostní dřeně.
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Pomáhejte zachraňovat zdraví!
Zapište se někomu do života!
Chodíte pravidelně darovat? Zkuste vzít
příště s sebou nového dárce.
Jako malá pionýrská odměna všem dárcům
– nové tričko.

Bližší informace poskytne
Ivana Mochurová,
i.mochurova@gmail.com
607 814 571
www.pionyr.cz/cinnost/projekty/
zdrava-pionyrska-krev
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Kopřivnice

ústí nad labem

hrádek

sami o sobě
Lednové akce v Hrádku
Zájmový pionýrský oddíl Karate Shotokan Hrádek se zúčastnil 19.
ledna 2019 1. kola KLM v Plzni. Účast to byla velmi úspěšná (3.
místo kata: družstvo mladších žáků, 3. místo kata: družstvo starších žáků, 2. místo kata st. žáci: Tomáš Krtil, 2. místo kumite st.
žáci: Adam Neckář, 1. místo kumite ml. žáci: Patrik Lukáč). Děkujeme závodníkům i jejich trenérům Milanu Soukupovi a Luďkovi
Krtilovi.
V pátek 25. ledna se uskutečnilo Výroční zasedání Rady Pionýrské skupiny Hrádek. Sešlo se celkem 56 pionýrských vedoucích
a hostů. Při pracovní části zazněla hodnoticí zpráva za loňský
rok, byly schváleny důležité dokumenty na letošní rok. Vedoucí
skupiny poděkovala všem za poctivou a obdivuhodnou dobrovolnou práci. V letošním roce má skupina sedmnáct oddílů, jeden
volnočasový klub a 322 registrovaných členů. Činnost je i nadále

otevřená veřejnosti i spolupráci se zastupitelstvem a dalšími organizacemi a spolky v Hrádku i okolí.
Vlasta Vasková, PS Hrádek

Novinky od Dravců
Nový rok 2019 jsme začali naší velice oblíbenou akcí „Pařbou
v deskových hrách“. V pátek 18. 1. navečer se sešlo v Důlcích
43 členů (27 dětí a 17 instruktorů a vedoucích) a hned se pustili
do hraní známých deskovek. Ti odvážní a nadšenci začali studovat pravidla nových her. Mezi naše oblíbené hry patří např. Activity, Cink, Jenga, Ligretto, Dixit, Dobble, Umí prase létat, Krycí
jména, Příběhy z kostek, Osadníci z Katanu. Koho už omrzely
deskovky, mohl si zahrát stolní fotbálek nebo pinčes. Hrálo se
dlouho do noci, a kdybychom děti nezahnali do spacáků, tak tam
hrají dodnes.
V sobotu 19. 1. dopoledne se konala výroční rada naší PS Dravci,
které se zúčastnilo 40 členů rady. Většina přišla v krojích, a protože nám to moc slušelo, tak jsme si na začátku udělali společnou
fotku. Po moc pěkně připravené prezentaci naší činnosti za minulý rok jsme si zvolili komise a mohlo se začít hlasovat. Zvolili
jsme na dalších pět let vedoucího PS, hospodáře, revizora a členy

Hororový ples
Již popáté 18. ledna 2019 se sešly příšerky, přízraky, jeptišky a jiné nestvůry. A pořádně jsme
si užili tenhle HOROR ples s úžasným moderátorem a repertoárem kapely KIWI. Na plese
nechyběl ani doprovodný program jako je tombola, rakvičky (tančení s neznámým partnerem), fotokoutek, soutěž o nejlepší masku a taneční vystoupení skupiny THARA a Mažoretek.
Velké díky patří všem, kteří dorazili v maskách
a přispěli tak k vytvoření hororové atmosféry.
Pořadatelům za pomoc před, na i po plese.
Kapele KIWI, která opět hrála na výbornou a parket byl narvaný. Skupině THARA
a Mažoretkám za představení.
Božena Klimecká, PS Kopřivnice

vedení PS. Jednání svižně pokračovalo, volili jsme na rok členy
Krajského shromáždění delegátů a krajské rady Pionýra, jmenovali vedoucí, zástupce a instruktory jednotlivých oddílů a schválili
si rozpočet a plán akcí na letošní rok. Také jsme plánovali budoucnost. Letos slavíme 20. výročí naší PS, a tak jsme se rozhodli,
že musíme být trochu více vidět.
Šárka Zeusová, PS Dravci

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 12. 2. slaví své 50. narozeniny
Miroslav Vodička ze 6. PS (Pražská OP).
• 14. 2. slaví své 50. narozeniny Martin Veselý
z PS Spektrum (Moravskoslezská KOP).
• 20. 2. slaví své 70. narozeniny Jan Pangrác
z PS Čtyřlístek (Plzeňská KOP).
• 21. 2. slaví své 50. narozeniny Marcel Paulus
z PS Jiřího Wolkera (Královéhradecká KO).
• 27. 2. slaví své 40. narozeniny Petr Steiner
z PS Starý Plzenec (Plzeňská KOP).
Blahopřejeme!
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v ýchovné
programy

Akce pro náctileté – Náctiletka
v oddíle máme malé děti a taky ty, které
ještě svým věkem nedosáhnou na instruktory, je jim okolo 11–13 let a jsou plné
nadšení a elánu. Proto jsme hned v prosinci na výjimečným uklízecích schůzkách
o zimních prázdninách plánovali akci,
která by byla jen pro náctileté a také vedená náctiletými. Ty nejstarší, a to i služebně, nazýváme rádci. Pomáhají svému
vedoucímu a z některých snad budou
dobří instruktoři.
Rádcové se tedy začali učit úplně poprvé,
jak se plánuje doprava dle jízdních řádů
elektronických či normálních, jak naplánovat jídelníček a nakoupit vše potřebné,
jak najít chatu (kterou jim vedoucí pomohl
objednat) podle mapy, jak si donést vše
potřebné na vlastních zádech a po vlastních nohou dorazit až na místo. Někteří
z nich opravdu poprvé pochopili, na co
jsou bederní a prsní pásy a že je dobré
mít dobře sbaleno. Každý pak lamentoval

nad zbytečnými věcmi v batohu. A to jim
vedoucí předem rozmluvil objednané některé nadbytečné potraviny.
V noci v lese, když vám chybí GPS signál,
vaše nahrané fotografie mapy neukazují
cestu, po které jdete, a okolo je jen sníh,
jste rádi i za chatu, ve které žádný vedoucí
předem nezatopil a neuvařil čaj. Rádcové
museli myslet i na přivezenou vodu, protože na chatě nebyla voda pitná. Velmi
rychle zjistili, že se dá voda získat i z rozpuštěného sněhu. Podle rad vedoucích se
brzy stala chata milým příbytkem s plápolajícím ohněm, horkým čajem a krásnými
sedmi stupni na první noc spánku. Nebylo
třeba dalšího doplňujícího programu.
Ráno čekalo rádce vaření a vedoucí se budili k připravené snídani a do teplé místnosti. Některé slečny poprvé sekaly třísky
a vařily guláš ze surovin, které byly vedoucím zaměněny za plánovaný guláš z pytlíku.
Samozřejmě si rádcové poradili i s napláno-

váním her na volný čas, ale moc volného
času nebylo, většinu času se starali o hladký
průběh akce. Nádherně se všichni doplňovali, rozdělili si úkoly a vedoucí si pobyt
velmi chválili.
Po závěrečném úklidu chaty a okolí zbyl
čas i na odlovení nejbližší kešky a zrychlený přesun, který opěr řídili rádcové, až
k autobusu, kde si rádcové vyzkoušeli koupení lístku i pro batožinu. Nakonec jsme
přijeli jiným spojem, než bylo plánováno,
ale ani to je nerozhodilo.
Celkově hodnotím tuto akci jako výbornou příležitost podělit se o nepřenositelné
zkušenosti při plánování víkendovek pro
náš oddíl. Moc chválím vedoucího Tesáka
(Jan Klec) jako průvodce a všechny ostatní
rádce i účastníky tohoto speciálního projektu. A jak to děláte u vás?
za oddíl Poletušky Velká Bystřice, PS
Plejády Šternberk zapsal
Petr Xˇandy Dvořák

Konec roku u Mláďat
Kromě oddílových schůzek jsme se sešli také
proto, abychom se vypravili nazdobit stromeček pro zvířata. Tato aktivita je naší předvánoční oddílovou tradicí více než dvacet let.
V letošním roce jsme se přidali k Ježíškovým vnoučatům, k podporování této aktivity jsme vyzvali i další kamarády, takže
doufáme, že se snad podařilo shromáždit
dostatek přáníček pro všechny potřebné.
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Tvorbě našich přáníček jsme věnovali
jednu ze schůzek.
Navíc se snažíme přikrmovat i ptáčky
v našem okolí – krmítka a závěsné lojové
koule mnozí členové vyvěsili i přesto, že
sníh před Vánocemi nebyl ani náhodou.
Jedno krmítko vlastní i náš oddíl.
A nakonec – na úplně poslední schůzce
ve čtvrtek před Vánocemi udělali naši ve-

doucí radost nám. Každý, kdo se zúčastnil
vánoční schůzky, měl možnost zapojit se
do oddílového losování. A opravdu nebyl
nikdo, kdo by si domů neodnášel nějakou
drobnost. Těm, kteří byli právě nemocní
nebo se zúčastnit nemohli, jsme v průběhu
Vánoc jejich dárečky také doručili.
za Mláďata ze Zborovic AHOJ!

vzdělávání

13

Kamínka jsou každoročně největší vzdělávací akce Pionýra, jsou však i mnohem víc!
Ve chvílích mezi inspirativními přednáškami, semináři a zážitkovými programy
vznikají nová přátelství, potkávají se staří známí a hlavně společně nabíráme novou
energii pro další zajímavou činnost v Pionýru.
Sestav si svůj program a zažij Kamínka i ty!

Ještě to stihnete
Přihlašování stále běží. Nenechávejte to na poslední chvíli – nemusí na vás zbýt místo! Jděte na web kaminka.pionyr.cz a vydejte se
na cestu za novými znalostmi, zážitky a přáteli. Bude to jízda!

Pojďte lektorovat
I vy určitě děláte něco zajímavého. I vy můžete ostatním něco předat. Přihlaste se jako
lektor a předejte na dílně nebo semináři své
znalosti a zkušenosti. Jak se zapojit najdete
na webu kaminka.pionyr.cz/lektori. Tak přiložte pod kotlem i vy!

Přihlaste si své programy
Nabídka programů se rýsuje a stále přibývají další - vyrazte jí prozkoumat a nevá-

hejte si přihlásit programy, na kterých nesmíte chybět. Otevřete svou mysl a jděte
vyzkoušet i něco úplně nového a neznámého! Bez platné místenky na programy
nemůžeme zaručit místo!

Na Kamínka už od 14 let?!
Máte začínající instruktory, kterým je teprve čtrnáct, ale jsou šikovní a mají zájem
se naučit novým věcem a potkat nové kamarády? Vezměte je s sebou na Kamínka.

Letos poprvé mohou jet i čtrnáctiletí, pokud se za ně zaručí dospělý vedoucí.

Děti nejsou problém
Jste rodiči malých dětí a chtěli byste jet
na Kamínka? Není problém, právě pro vás
(respektive pro vaše děti) připravujeme
„školičku“, která bude otevřena v době
denních programů. Stačí předběžně nahlásit dítě při přihlášení. Poplatek za dítě je
150 Kč. Jeden dětský lístek, prosím!

V ýprav y za poznáním

ilustrace J. Filípek

Leden byl pro Štěňata opravdu zimní. Napadlo hodně sněhu, a tak si užila jak sněhové radovánky na výletě, tak
nakonec i na Ledové Praze. A teď něco pro vedoucí? Máte námět na aktivitu do metodického listu? Napište nám
o ní a určitě budeme rádi, když se o své dobré tipy podělíte s ostatními vedoucími. Vždyť inspirace je stále třeba.
Pište na anna.novakova@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz. Těšíme se na vaše maily.
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odborky

TECHNIK

ZDRAVOTNÍK

OCHRÁNCE
PŘÍRODY

Chceme se pořádně připravit ke startu
Pročetli jste si odborky v předchozích vydáních Mozaiky a přijde vám to jako dobrý nápad? Chcete se tedy s námi
postavit na start? Startovat budeme od nového „pionýrského roku“. Budeme rádi, když poběžíte s námi — ale pozor,
odborka není běh na 100 m. Je to spíš maraton, odborníkem se totiž nikdo nestane za týden, ba ani za měsíc.

SPORTOVEC
ORGANIZÁROT
PIOKAČER
HER
Teď probíhá předstar5. Navrhnu k zařazení do programu vhodné sportovní hry podle
tovní příprava a napodmínek, v jakých se oddílová akce koná.
ším cílem je pro vás
6. Aktivně se zapojuji i do sportovních her, ve kterých nevypřipravit odborky tak,
nikám, ale ve kterých jsem schopen podpořit sportování
abyste je mohli snadno
ostatních.
uchopit a začít na nich
7. Během akcí oddílu se dokážu postarat o sportovní materiál.
s dětmi pracovat. K tomu
8. Aktivně se zapojuji do přípravy a realizace pionýrských sporpotřebujeme od vás zpěttovních akcí.
nou vazbu. Pomozte nám,
9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).
abychom připravili sady
KUCHAŘ
TÁBORNÍK
materiálů, které pro vás bu- REDAKTOR
II. stupeň
1. Znám základní pravidla vybraných olympijských sportů a netradou přínosné a využitelné.
dičních sportovních her.
K tomu potřebujeme vědět, co
2. Dokážu vyhledat, nastudovat a uplatnit pravidla nového či méně
si o odborkách myslíte, jestli je
známého sportu.
chcete využít, a co byste potře3. Umím vysvětlit smysl chování fair-play a vedu k němu hráče.
bovali, když se rozhodnete s nimi
Vedu ostatní k ukázněnému chování při sportu.
pracovat.
4. Podporuji ostatní členy oddílu ve sportování, zařazuji sportovní
Na jaře se vás při různých příležitosaktivity, které budují dobrý vztah k pohybu a které ostatní baví.
tech budeme ptát, co si o odborkách
5. Dokážu navrhnout sportovní náplň pro odpolední program
myslíte, a budeme rádi, když nám
oddílu.
sdělíte svůj názor. Nechcete čekat až
6. Zvládnu dlouhodobě pečovat o sportovní materiál a vedu ostatní
na jaro? Tak nám napište teď na mail odborky@pionyr.cz a vaše
k šetrnému zacházení s ním.
dotazy se dostanou přímo k těm, kteří na odborkách pracují.

SPORŤÁK
V každém oddílu, na každém táboře se hrají občas sportovní hry.
Pohyb k životu prostě patří. Žádný oddíl ale s několika osvědčenými hrami dlouho nevydrží, prostě se omrzí. Tvým úkolem proto
bude nejen pomáhat u osvědčených sportovních her, ale stále
hledat nové nápady, kterými je možné činnost obohatit. Třeba
se ti dokonce podaří objevit takové sporty, které ke sportování
přivedou i „nesportovce“.

7. Dokážu samostatně zorganizovat jednoduchý turnaj od jeho
přípravy a realizace až po jeho vyhodnocení.
8. Aktivně se zapojuji do přípravy a realizace pionýrských sportovních akcí oddílu.
9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

I. stupeň
1. Znám základní pravidla kolektivních sportovních her a principy některých individuálních sportovních disciplín.
2. Umím uplatnit pravidla sportu, dokážu pracovat v roli
rozhodčího.
3. Podporuji chování hráčů v duchu fair-play.
4. Dokážu obsloužit stanoviště pro individuální sportovní
disciplínu a soupeření mezi dvěma hráči.

Webovka k odborkám

Přispějte svojí „troškou“ do mlýna

Spustili jsme pro vás stránku se základními informacemi
k odborkám. Chcete se dozvědět víc? Stačí zadat
odborky.pionyr.cz. Informace a odkazy budou postupně
doplňovány, protože se na odborkách stále pracuje.

22. – 23. února se sejde Sekce rozvoje výchovných programů,
která na odborkách pracuje. Je něco, co chcete, aby se na jednání k odborkám probralo? Dejte nám o tom do pátka 22. 2.
2019 vědět. Vaše náměty a připomínky nám moc pomohou.
Pište na odborky@pionyr.cz.

MOZAIKA PIONÝRA

2019 / 6

náměty

Zimní ptáček

15
rukodě l k a

Na jedné ze schůzek s dětmi z první třídy jsme vyzkoušeli tohohle jednoduchého ptáčka. Určitě ho zvládnete i vy.

Jak na to?
1. Z předem namnožených ptáčků
vystřihneme jednoho a vymalujeme
pastelkami nebo fixami.
2. Nastřihneme křidélko a ohneme podle
čáry.
3. Na modrý papír A5 nalepíme šedivé
větvičky, které si děti vystřihly libovolně samy bez pravítka a bez tužky.
4. Vatovou tyčinkou namočenou v bílé
akrylovce vytvoříme padající sníh.
5. Na větvičky nalepíme sníh, který jsme
vytvořili z natrhaného papírového
kapesníčku.
6. Ptáčka přilepíme kousek nad větvičku
a namalujeme fixou nožičky

Oddílová filmotéka: Život na síti
Stesky, že mladá generace žije čím dál větší část svého života virtuálně na internetu, slýcháme stále častěji. Na internet se
postupně přesouvá úplně vše, až po ty nejsoukromější informace. Jaká úskalí i zcela reálná nebezpečí online život ukrývá?

Síť
(1995, režie Irwin Winkler)
O nebezpečí internetu vznikaly filmy už
před více než dvaceti lety. A i když technicky je dnes všechno jinak, základ příběhu
mladé počítačové expertky, která bojuje
proti krádeži vlastní elektronické identity
(a navíc o život…), je stále aktuální.
CSFD.cz: 64 %, IMDB.com: 5,9/10

Teror na síti
(2015, režie Ben Chanan)
Celý film se odehrává v jedné místnosti,
u jednoho počítače, jehož náctiletá majitelka právě zjistila, že nejen ji, ale i její

kamarády napadl hacker, který tvrdí, že
pomáhá obětem kyberšikany. Kdo je ale
vlastně oběť a před kým potřebuje ochránit?
CSFD.cz: 70 %, IMDB.com: 6,9/10

Muži, ženy a děti
(2014, režie Jason Reitman)
Snímek sleduje příběh skupiny středoškoláků a jejich rodičů, kteří se v době všudypřítomného internetu snaží zorientovat
v měnících se vztazích, komunikaci, milostném životě i v tom, co si o sobě samých vlastně myslet.
CSFD.cz: 74 %, IMDB.com: 6,7/10

Disconnect
(2012, režie Andrew Stern)
Psychologické drama sleduje několik propletených příběhů, jejichž postavy spojují
následky nesprávného použití moderních
technologií (závislost na telefonu, kyberšikana atd.), stejně jako touha po úplně
obyčejném lidském kontaktu.
CSFD.cz: 82 %, IMDB.com: 7,5/10

filmoték a

Povedlo se to všem.
Ivana Mochurová
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně

Další tipy: Zneužitá,
Ona, Citizenfour: Občan
Snowden

MOZAIKA
MOZAIKAPIONÝRA
PIONÝRA

20182/
2019 / 10
6

16

směrnice
o hlavní činnosti

Plánování … život družin
Dnes je tu téma, které se dříve nebo později – hovoříme-li o plánovací praxi v oddíle – muselo objevit: družiny. Látka citlivá i trochu
obávaná, proto leckdy i opomíjená. Přesto platí: Družinový systém práce (v oddíle) je jedním z nejúčinnějších výchovných nástrojů,
které můžeme využívat. Přesto se na něj mnozí dívají s jistou bázní. (Zejména z hlediska dodržení pravidel bezpečnosti.)

Fakticky družiny?!
Někdo řekne – ale to jde proti sobě: oddílový plán a družiny, které si dělají, co
chtějí, to nemůže fungovat. Jiný – to přidělává práci, jednodušší je dělat všechno
společně. Atd.
Nu, přitom právě plánování je vhodným
nástrojem, jak tyhle věci propojovat a šikovně zajistit. Musí se s tím ovšem počítat již od samotného začátku. Zde a nyní
poněkud pomineme, že důležitou součástí
funkčního družinového systému jsou vedoucí družin – což mohou (ale také nemusejí) být instruktoři, protože zdatným
vedoucím družiny může být i starší pionýr
či pionýrka. I když tuhle nepominutelnou
zásadu nemůže úplně zamlčet či přeskočit,
připomínám ji jen letmo. Klíčovým tématem je přece plánování…

Co je pionýrská
družina?
• Ustálená skupinka dětí, vedená
dítětem (případně instruktorem).
• Osvědčená velikost je od 5 do 10
členů.

Družiny a plánování
Viděno z nadhledu: družinový plán se
od oddílového zásadně neliší. Hlavní je,
aby se nejednalo o čistě formální dokument vzniklý jen proto, že to je potřeba.
I s plánem družiny se musí celý rok pracovat (včetně hodnocení, viz minulý díl).
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Platí ovšem, že družinové plány
by měly obsahovat cíle spíše jednodušší a ty náročnější nechávat
na aktivity celého oddílu. Usnadňuje to právě práci vedoucím družin, které to nenutí vymýšlet programy, k jejichž vedení se třeba
ještě necítí. Stejně tak je vhodné
se při plánování činnosti družin
vyhnout oblastem, které by vedoucí družin sváděly ke sklouzávání k „vyučování“ (jako ve škole).
Naopak se tam dobře hodí rukodělky či některé kulturní aktivity,
jež mohou najít odraz v Pionýrském
mikvítku.

K čemu pionýrská
družina slouží?
• Podporuje u dětí aktivitu, iniciativu
(nikdo se neveze), samostatnost,
tvořivost…
• Učí děti pracovat v týmu i bez autority
vedoucího.
• Umožňuje navazující činnost mezi schůzkami celého oddílu.
• Pomáhá rozpoznat a rozvíjet individuální
role v týmu.

Sed-

Rozmanitost plánů družin
Bývá často dána jejich charakterem – věková různost, místní (myšleno bydliště)
odlišnost… Přesto je zajímavou otázka,
zda mít pro všechny družiny plán stejný
(snazší pomoc od vedoucích s přípravou
programů vedoucím družin, možnost
mezidružinového porovnání – například
soutěží), nebo odlišný právě odrážející
poptávku družiny či schopnosti jejich
členů a vedoucího. Nebo se nabízí průnik
těchto variant, kdy družinové plány obsahují jen některé shodné oblasti a v těch
zbylých se nepřekrývají, ale odrážejí
právě již uvedené zvláštnosti. Také vklad
samotných dětí do tvorby plánu pomůže
přirozeněji přejímat spoluodpovědnost
za jeho naplnění, a tudíž za činnost samotné družiny.

Forma plánu
Plán družiny nebude (a ani nemusí) obsahovat přesně definované cíle. V tomhle
plánu bývá uvedena konkrétní oblast
a po jednotlivých měsících jsou při setkáních s vedoucími družin probírány otázky,
čemu všemu je nezbytné se věnovat + se
k tomu připomínají bezpečnostní pravidla.
Na druhou stranu volnost ve formálním
zpracování plánu družiny musí mít svoji
hranici: je nezbytné, abychom se skončením měsíce byli schopni (si) vyhodnotit,
jak se plnění plánu dařilo.

Náš základní cíl
Při tom všem totiž nikdy nesmíme pustit
ze zřetele náš základní cíl: s dětmi nepracujeme náhodně – oddílová činnost vždy
k něčemu směřuje a rozhodně platí, že
děti se při činnosti nejen baví, ale i poznávají, rozvíjejí se – učí.
Martin

historie
nov ýma očima

Samostatný Pionýr

17

V tomto článku budu psát o dění v Pionýru mezi lety 1968 a 1970. Vzhledem k délce článku, budu muset informace nahustit. Jako vždy
mě to mrzí, ale vzhledem k množství snadno veřejně dostupných informací to není velký problém. Shrnu tedy to, co již jiní popsali.
Začátkem roku 1968 na dodatečném zasedání Ústředního výboru ČSM byla vyhlášena autonomie PO a povolení členství dospělých v ní. Na přelomu února
a března zasedla Ústřední rada PO ČSM.
Rada se do konání celostátní konference
označila za plně odpovědný orgán PO.
Požádala o finanční prostředky určené pro
úsek PO v ČSM. Vyzvala vedoucí k členství
a schválila Základní programové zásady,
první koncept pozdějšího programu.
O měsíc později na začátku dubna zasedla
rada opět. Jednalo se o velmi sledované
zasedání, denně z něj vycházel zpravodaj „Informátor“. PO se oficiálně přejmenovala na „Československý Pionýr“,
změnil se slib, zákony a vznikl dokument
„Programové teze Pionýrské organizace“,

v kterém mimo jiné rada odmítá postátněnou pološkolskou organizaci, formální
politickou výchovu, monopolní postavení
PO, spětí se školou, masovost i formální
členství. Vznikla „Česká rada Pionýra“
a jejím předsedou byl zvolen Oldřich
Kryštofek. Vše spělo ke konferenci.
20.–23. června proběhla Konference pionýrských pracovníků v Seči. Byly schváleny nové Stanovy a Program. Název české
organizace zněl „Pionýr“. V Programu se
objevuje výraz „Pionýrské ideály“ ještě ne
v současné podobě 7P, ale svým vyzněním
nejsou daleko. Stanovy mimo jiné dělí děti
na mladší pionýry (8–12 let), starší pionýry
(12–15 let) a „členy bez zvláštního označení“ (15–18 let). „Nová“ organizace je
připravena na další školní rok.

• V brzkých ranních hodinách 21. srpna
1968 vjíždí „spřátelená“ vojska Varšavské
smlouvy do Československa.
• Poslední den srpna se schází Česká
rada Pionýra a mimo jiné vyhlašuje
spolu s Junákem „Službu vlasti“ – výzvu
k pomoci všude, kde je třeba, a podpoře
legálních státních orgánů. O měsíc a půl
později rada navrhla vyznamenat Milana
Kadlece (pionýrského vedoucího, který
zahynul 21. 8. 1968) vyznamenáním
„Za mimořádnou práci“ a štáb Služby
vlasti odznakem „Za službu vlasti“.
• Na začátku listopadu se konala Celostátní
konference pionýrských pracovníků
v Seči. Sešli se tu zástupci Pionýra
a PO Slovenska, společně založili střešní
sdružení pojmenované Sdružení pionýrů

ČSSR, v kterém měly obě organizace
plnou svrchovanost.
V polovině prosince rozhodla ČRP o pozastavení kontaktů s PO zemí Varšavské
smlouvy. Na konci prosince proběhlo
vrcholné jednání organizací dětí a mládeže ČSSR a tyto organizace si založily
střešní sdružení pojmenované Sdružení
organizací dětí a mládeže (SODM).
Na začátku března 1969 oficiálně zanikl
Československý svaz mládeže.
10. září 1969 rezignoval Oldřich
Kryštofek na funkce předsedy i člena ČRP.
Na začátku října proběhla dvě mimořádná zasedání ČRP. Byla velmi bouřlivá
a nesla se v duchu hodnocení minulých let. Znovu se obnovily kontakty
s PO států Varšavské smlouvy a vedoucí

•

•
•
•

Jako další texty
k tomuto tématu
vřele doporučuji:
Pionýr 68–70. Bělohlávek M., Černá I.
Co se událo a o co šlo v Pionýrské
organizaci v letech 1968–1969.
Šturma J.
Obě publikace na: pionyr.cz/
nastenka/benefity/publikace/
edicni-rada-3-pionyr-curriculum
Dále samotné historické
dokumenty, hlavně Programové
teze Pionýrské organizace z pléna
ÚR PO a Stanovy a Program
přijaté na konferenci pionýrských
pracovníků v Seči.
pionyr.cz/o-pionyru/historie/
dobove-dokumenty

•

•
•

•




byli informováni o vývoji v Pionýru
i v SODM.
V polovině listopadu ÚV KSČ stanovilo
úkol sjednotit dětská hnutí do jednotné
organizace. Dále postupovaly orgány
SODM i ČRP směrem ke stanovenému
úkolu od ÚV KSČ.
Na konci ledna 1970 vyloučila ČRP
Oldřicha Kryštofka z Pionýra.
28. 8. 1970 jednání ČRP schválilo konec
„Pionýra“. Oddíly, které chtěly pokračovat, se už předtím postupně přeregistrovaly do nově vzniklé PO ČSSM, z které se
později stala PO SSM.
15. 9. 1970 oficiálně ukončily činnost
všechny orgány Pionýra.

Radovan Mlejnek
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právní
posilovna

Barel a mimozemšťan

předsedův glosář

páchl a chapadlo bylo
stále delší a delší. Náhle
se naklonilo ke Zdeňkovi. Instinktivně ustoupil o krok. Chapadlo náhle bezvládně dopadlo
na zem a roztříštilo se
na kousky. Vzápětí Zdeněk identifikoval krtinec
jako roztékající se hromadu sněhu se zbytky
kukuřice, rajčat, připálených topinek, kakaa,
omáčky…
Chapadlo
identifikoval jako bývalý obří rampouch, který od prvého dne
všichni obdivovali. Barel silou rampouchu
praskl na několik částí. Teprve když byly
zbytky „mimozemšťana“ odklízeny, došla
Zdeňkovi síla nárazu. Jak by dopadl ten,
kdo by stál na místě barelu? Třeba právě
Vojta a Pavel? Od toho dne každé ráno
obcházel chatu a zjišťoval situaci až do posledního dne prázdnin.
Jaké z toho plyne poučení – obecná odpovědnost za škodu, újmu, ale i za prevenci
leží na provozovateli – tedy vlastníku nebo
pronajímateli nebo osobě, která na základě nějakého práva budovu provozuje.
Současně je třeba vzít na zřetel, že pobyt
v horách, v chatě, kde není přítomen „provozovatel“, přirozeně přenáší část odpo-

vědnosti na uživatele
(nájemce). § 2990
OZ říká: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti
soukromého života,
je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo
k nedůvodné újmě
na svobodě, životě,
zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ Zdravý
rozum, ale i výklad
zákona nám pro popisovanou situaci říká asi toto:
1. V zimě na horách obvykle padá sníh.
2. Sníh padá i na střechy.
3. Když je sněhu moc, může ze střechy
spadnout.
4. Když někdo bude na nesprávném místě,
spadne sníh na něj a může jej poranit,
ale i zabít.
5. Bude tedy rozumné zkontrolovat, jak
je to se sněhem na střeše, a přijmout
potřebná opatření.
6. To samé platí na téma rampouch (ať už
pozemský nebo mimozemský).
7. Když to neuděláme, máme problém.
Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra
ilustrace J. Dostál

Začaly jarky a skupinář Zdeněk s oddílovými vedoucími a kupou dětí obsadili horskou poloroubenku. Majitel měl
zvláštní požadavek – aby v barelu
v přístavku byly shromažďovány
zbytky z kuchyně. Měl totiž dohodu s jedním místním chovatelem prasat, že mu zbytky budou
poskytovány výměnou za jednoho čuníka ročně. Barel se na vozíku svezl asi 20 metrů k silnici, zámkem
upevnil na betonový sloupek a byl chovatelem vyměněn za prázdný.
Ta zima se vydařila – sněhu přesně tak
akorát, teplota stejně, byly to krásné dny
a ze sjezdovky se nikomu nechtělo. Šestý
den měli Vojta a Pavel na starosti dopravu
„lahůdkového barelu“, jak byla nádoba
překřtěna. Kolem osmé vyvezli vozík z přístavku, „zaparkovali“ s ním vedle vstupních
dveří a šli se nasnídat. Veselý cvrkot snídajících přerušil otřes provázený hřmotným
zvukem – ze střechy spadl sníh.
Vedoucí Zdeněk opatrně otevřel dveře chalupy a zkoprněl: spatřil cosi jako krtinec,
podivně hrající všemi barvami, který se
navíc hýbal: pomalu se zmenšoval a z jeho
vrcholu vylézalo průhledné k nebi směřující chapadlo kývající se do stran. V prvé
chvíli mu to připomenulo scénu z jakéhosi
filmu o mimozemšťanech a chtělo se mu
říci „už je to tady“. Krtinec navíc podivně

Jak na tom jsme?
Psát v únoru o začátku roku se může zdát jako zpozdilost, ale stejně mi to nedá, ba soudím, že to má obhajitelnou logiku – například
proto, že měsíc leden je v Pionýru věnovaný mimo jiné základní roční registraci/evidenci. A první souhrny tak získáme… právě v únoru.
A ono není od věci, se nad čísly občas zamyslet – jakkoli zlé jazyky tvrdí, že statistika je pouze přesným souhrnem nepřesných čísel.

Předně…
Čísla, o nichž hovořím, jsou přesně
taková, jaká si tam
uvedeme – my sami.
Jak moc jsou přesná
či nepřesná, neúplná,
či jaký jim dáme přívlastek – záleží pouze
na nás samotných!
Z toho vcelku jasně plyne, že jsou – především! – odrazem nás samotných.

Co tím mám na mysli?
Nu, třeba příběh pionýrské skupiny z Brna,
jejíž vedoucí se prostě rozhodla, že nebude
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živit (prostřednictvím odvodů z členského
příspěvku) žádné darmožrouty ani na kraji
ani na republice! A rázem jí náhle poklesl
počet členů o desítky. Prostě vykázala si
do statistiky odesílané „výš“ jen část skutečných členů… O kom nebo o čem takový krok vypovídá?
Nebo jiný středně dávný příběh jedné pionýrské skupiny z Ústecka, která se rozhodla, že – protože má mnoho dětí ze sociálně slabšího prostředí – nebude vybírat
členský příspěvek. Jenže ouha – nebyla to
ani pionýrská kontrola, která postup shledala za chybný, protože zkrátka – členský
příspěvek musí být v nenulové výši, takže

vlastně dokládání členů pro potřebu čerpání dotace z obce nebylo prokazatelné…
a malér byl na světě.

Co z toho plyne?
No, především jisté poučení – že s čísly se
musí zacházet přiměřeně opatrně a příliš
nechytračit, i když oba uvedené příběhy,
které mají prazáklad v registraci členů –
měly odlišné motivy. Ale jejich nedomyšlenost nakonec poškodila všechny. Zkusme
proto naše kroky pečlivěji zvažovat a nevidět jen první, bezprostřední výsledek, ale
vnímat i širší souvislosti.
Martin
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1. 3. 1969 se narodil španělský herec Javier Bardem. (obr. 1)
2. 3. 1824 se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana.
2. 3. 1964 začali The Beatles natáčet svůj první film Perný den
na základě úspěšného stejnojmenného alba v režii Richard Lestera.
3. 3. 1924 byl sesazen poslední chalífa Abdulmecid II., čímž definitivně zanikla Osmanská říše.
3. 3. 1974 při havárii tureckého dopravního letadla na lince
z Istanbulu do Londýna zahynulo u Paříže 346 lidí. Byl to do té doby
největší počet obětí při letecké havárii.
4. 3. 1349 se po smrti své první ženy, Blanky z Valois, Karel IV.
oženil s druhou manželkou Annou Falckou.
4. 3. 1919 proběhly v četných městech ČSR (Teplice, Kadaň, Nový
Jičín aj.) německé nacionalistické demonstrace. Při střetech s četnictvem a vojskem bylo zabito celkem 53 osob.
5. 3. 1969 ukončilo zasedání Ústředního výboru Československého
svazu mládeže jeho existenci. Tato organizace fakticky ukončila svoji
činnost už v roce 1968, kdy ji nahradilo větší množství nově zřízených
samostatných organizací dětí a mládeže (mj. Pionýr).
6. 3. 1869 předvedl Dmitrij Ivanovič Mendělejev poprvé u ruské
chemické společnosti periodickou tabulku prvků.
7. 3. 1959 se narodila herečka Eva Holubová. (obr. 2)
7. 3. 1989 přerušily kvůli sporu o knihu Satanské verše Salmana
Rushdieho Spojené království a Írán diplomatické styky.
8. 3. 1909 byl ve Spojených státech založen Federální úřad pro
vyšetřování (FBI).
8. 3. 2014 zmizelo dopravní letadlo Boeing 777 společnosti
Malaysia Airlines s 239 lidmi na palubě při letu z Kuala Lumpur
do Pekingu.
9. 3. 1454 se narodil italský mořeplavec a kartograf Amerigo
Vespuci, po němž je pojmenován americký kontinent.
9. 3. 1934 se narodil Jurij Alexejevič Gagarin, ruský kosmonaut,
první člověk v kosmu. (obr. 3)
9. 3. 1959 se narodila česká herečka Zlata Adamovská. (obr. 4)
9. 3. 2014 dosáhl Jaromír Jágr jako sedmý hokejista v NHL hranice
700 gólů.
10. 3. 1604 se narodil Johann Rudolf Glauber, německo-nizozemský alchymista, chemik a lékař, který bývá nazýván otcem chemie.
10. 3. 1959 vypuklo Tibetské národní povstání proti čínské okupaci.
11. 3. 1509 byl Ludvík Jagellonský korunován českým králem.
11. 3. 2004 při deseti výbuších ve čtyřech předměstských vlacích
v Madridu zahynulo 191 lidí.
12. 3. 1979 proběhla v USA premiéra filmu Miloše Formana Vlasy.
(obr. 5)
12. 3. 1999 vstoupila Česká republika do NATO.
13. 3. 1954 zaútočily jednotky Viet Minh na Francouze v bitvě
u Dien Bien Phu a vybojovaly svobodu od bývalých kolonizátorů.
14. 3. 1879 se narodil Albert Einstein, německý a americký fyzik
oceněný Nobelovou cenou. (obr. 6)
14. 3. 1939 se Československo rozpadlo na Slovenský štát a budoucí Protektorát Čechy a Morava (ustanoven o dva dny později,
16. 3. 1939).
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15. 3. 1939 začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického
Německa. Tohoto dne také došlo, společně s odporem strážných
skladu v nedalekém Meziříčí, k jedinému známému boji československých vojáků s německou armádou při obsazování Čech a Moravy,
k tzv. bitvě u Czajankovy kasárny.
16. 3. 1789 se narodil německý fyzik Georg Simon Ohm, podle
kterého je pojmenována jednotka elektrického odporu (Ohm).
17. 3. 1939 přijel Adolf Hitler do Brna na obhlídku území připojených k říši a triumfálně projížděl přes jeho centrum. Ten den dnešní
náměstí Svobody dostalo název Adolf-Hitler-Platz.
Téhož dne začal platit výnos vrchního velitele německé armády von
Brauchitsche týkající se jízdy vpravo. Hned první den si vyžádá celou
řadu havárií, v Praze téměř 30, celkově byl ale přijat relativně rychle.
18. 3. 1959 se narodil francouzský scenárista, režisér, střihač a producent Luc Besson (Brutální Nikita, Leon, Pátý element…).
19. 3. 1944 obsadily nacistické jednotky Maďarsko.
21. 3. 1999 dokončili Bertrand Piccard a Brian Jones první oblet
Země v horkovzdušném balónu.
24. 3. 1874 se narodil americký kouzelník Harry Houdini. (obr. 7)
26. 3. 1849 se narodil Armand Peugeot, francouzský pionýr
automobilismu.
26. 3. 1979 podepsali ve Washingtonu zástupci Izraele a Egypta
mírovou smlouvu po 31 let trvajícím konfliktu.
28. 3. 1939 nastolily frankistické jednotky a italské divize
ve Španělsku fašistickou diktaturu, hlavou státu se stal Francisco
Franco.
28. 3. 1979 došlo k havárii v americké jaderné elektrárně v Three
Mile Island, při které se částečně roztavil jeden z reaktorů. (obr. 8)
29. 3. 1939 se narodil italsko-americký herec Terence Hill (letitý
parťák Buda Spencera). (obr. 9)
29. 3. 2004 se Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko,
Slovensko a Slovinsko staly členy NATO.
30. 3. 1844 se narodil jeden z francouzských „prokletých“ básníků
Paul Verlaine.
30. 3. 2004 narukovali do základní vojenské služby v Armádě
České republiky poslední branci. Jejich propuštěním do civilu 21. 12.
přestala v ČR platit všeobecná branná povinnost.
31. 3. 1889 byla v Paříži dostavěna Eiffelova věž.
31. 3. 1949 se narodila zpěvačka Hana Ulrychová. (obr. 10)

Pionýrská v ýročí
20. 2. 1949 se narodil Jan Pangrác, dlouholetý aktivní člen
Pionýra působící na všech úrovních organizační výstavby,
ale též v městském zastupitelstvu. Byl členem České rady
Pionýra, předsedou Plzeňské krajské organizace Pionýra,
kde se za jeho vedení podařilo překonat problémy, zapojit
se do velkých projektů Pionýra (Opravdu dobrý tábor
a další) a otevřít prostor pro její výrazný rozvoj, byl také
předsedou okresní rady Pionýra, byl organizátorem mnoha
táborů a vedoucím PS.
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Ledová Praha úspěšně
zvládla již 19. ročník
Největší otevřená akce Pionýra, kterou pořádá
společně s Nadací Dětem 3. tisíciletí, má
za sebou už devatenáctý ročník a stejně jako
v minulých letech přilákala zhruba 15 000
účastníků. Šlo o dětské oddíly, školní třídy,
výpravy z dětských domovů i rodiny s dětmi.
Připraveno pro ně bylo přes čtyřicet volných
či zvýhodněných vstupů. Mezi nimi byla
zcela tradiční místa jako expozice Národního
muzea, Muzeum Policie ČR, Botanická
zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, Vyšehrad či Výstava betlémů
v Jindřišské věži. Nachystáno bylo i několik
novinek, například výstava Star Dance
v Galerii Rohlík, Galerie ocelových figurín nebo
Muzeum voskových figurín Grévin. O tom, jak
si Ledovou Prahu užili její účastníci, se dočtete
v příští Mozaice.

I letos byly připraveny doprovodné
programy. Pro příznivce geocachingu
byla přichystána hra, jež je provedla
po místech spojených se zlatem
a výrobou peněz. Nejen účastníci
Ledové Prahy se do 16. 2. mohou
zapojit do „Velké ledové soutěže“
o deskové hry od firmy Mindok
a řadu dalších cen.

Záštitu nad Ledovou
Prahou převzali:
Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR,
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
a Mgr. Václava Klaus, předseda výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Děkujeme!

